
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться  05 листопада 2020 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження ліквідаційного балансу Новозаводської районної у 
м.Чернігові ради 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –
голова ліквідаційної комісії 

 
2. Про перекриття руху автотранспорту 
3. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 «Про затвердження 
переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 
інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за 
рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова» 

Доповідає: Дейнеко Євген Васильович – заступник 
начальника управління ЖКГ 

 
4. Про надання дозволу на безоплатну передачу спортивних тренажерів 

в межах комунальної власності 
Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП 

«ЖЕК-13» 
 
5. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова 
6. Про затвердження акта приймання-передачі другого під’їзду 

гуртожитку по вулиці Гетьмана Полуботка, 120 
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 

 
7. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 
8. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 
9. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –
начальник відділу квартирного обліку 

 

10. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень 
Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника управління 
капітального будівництва 

 

11. Про надання згоди на передачу автомобіля 
Доповідає: Малець Ольга Олександрівна – заступник 

начальника управління охорони здоров’я 



12. Про погодження Програми «Безпечна школа» на 2021-2024 роки 
13. Про погодження Програми модернізації їдалень та харчоблоків у 

закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки 
Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 
 

14. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 
дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 
начальник відділу звернень громадян 

 

15. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 
управління (служби) у справах дітей 

 

16. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 
нерухомого майна 

17. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 
забудови земельних ділянок 

18. Про внесення змін та доповнень до Порядку користування об’єктами 
благоустрою у м. Чернігові 

19. Про затвердження Правил зміни фасадів багатоквартирних будинків 
та встановлення на таких фасадах зовнішнього інженерного обладнання у м. 
Чернігові 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 
управління архітектури та містобудування 

 
20. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна – 
начальник відділу обліку та звітност 

 

21. Про затвердження зразків документів адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Чернігівської міської ради 

Доповідає: Алексієнко Ольга Віталіївна – головний 
спеціаліст юридичного відділу 

 
22. Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету м. Чернігова за 9 

місяців 2020 року 
23. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 
фінансового управління 

 

24. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 
утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 
КП «Паркування та ринок» 


